REGIMENTO DE TAXAS DA PATINAÇÃO DE VELOCIDADE – CBHP 2020
ITEM
1

2

3

DESCRIÇÃO
Taxa de renovação e/ou nova filiação – cada Federação pagará, anualmente, por Clube
filiado – Deverá ser pago até 31 de Março.

VALOR R$
R$ 400,00

Taxa anual de filiação e/ou renovação de atletas – a renovação deverá ser paga até 31 de
Março.
Até 12 anos:
Acima de 12 anos:

R$ 50,00
R$ 100,00

Ficha de registro para inscrição anual de técnico, por agremiação, clube, escola, academia,
núcleo etc. Deverá ser pago até 31 de Março.

R$ 120,00

Taxa de inscrição por equipe por cada Etapa dos Campeonatos Brasileiros:
4

Equipes que inscrevam até 5 atletas, valor por atleta:
Equipes que inscrevam até 10 atletas, valor por atleta:
Equipes que inscrevam acima de 10 atletas, valor por atleta:
Taxa de inscrição – por atleta convidado pela CBHP, para cada Etapa dos Campeonatos
Brasileiros.
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6

7

Taxa de inscrição - por atleta da categoria estreante, para cada Etapa dos Campeonatos
Brasileiros.

R$ 100,00
R$ 70,00

Taxa de desistência de Torneios ou Campeonatos Nacionais ou Internacionais – a ser paga
pelo Clube punido até, no máximo, 15 (quinze) dias, após notificação.

R$ 3.500,00

Taxa de Recurso ao STJD – a ser pago na entrega do recurso junto a CBHP, de decisões dos
TJD’s regionais.

R$ 800,00

Taxa de Recurso ao STJD – a ser pago na entrega do recurso junto a CBHP, de decisões das
Comissões Disciplinares.
8

R$ 100,00
R$ 90,00
R$ 80,00

Taxa de Recurso nos Campeonatos Brasileiros e/ou Troféu Brasil - a ser paga diretamente
ao Secretário do Comitê Técnico da Patinação de Velocidade.

R$ 500,00

R$150,00

9

Multa por participação em quaisquer torneios nacionais ou internacionais, por clubes
federados sem prévia autorização da respectiva Federação e pela CBHP – a ser paga pelo
Clube responsável, independente de outras sanções.

R$ 3.000,00

10

Multa por indisciplina em face do filiado (agremiação, atleta, técnico ou arbitro)
infringirem via Redes Sociais e/ou outros meios, o Estatuto, Código de Ética, Normas e
Regulamentos da CBHP.

R$ 100,00
a
R$ 2.000,00

11

Diárias para Árbitros em Campeonatos Brasileiros e/ou Troféu Brasil – a ser paga
diretamente ao árbitro, por dia de atuação.

R$ 100,00

12

Emissão de Carteira Nacional de registro Atleta e Técnicos. Esta carteira só perderá a
validade se o Atleta ou Técnico se transferir de Clube.

R$ 20,00

13

Equipes e atletas que efetuam pagamentos de filiação e inscrição nos Campeonatos fora
do prazo, deverão pagar 20% a mais do valor original.
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